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de afgelopen jaren groeit de bekendheid van de Moderne Devotie beweging
in Nederland en is er zelfs een actuele Postmoderne Devotiebeweging die
stevig aan de weg timmert. In november 2011 tekenden de burgemeesters
van Zwolle en Deventer een intentieovereenkomst om de Moderne Devotie
in alle opzichten weer een gezicht te geven in de IJsselstreek en Vechtstreek.
De gemeente Heerde en de gemeente Olst Wijhe sluiten zich regelmatig aan
wanneer er samenwerking gezocht wordt rond de Moderne Devotie
Steeds meer mensen uit de regio IJsselvecht ontdekken wanneer ze in
Deventer of Zwolle zijn, of anderszins contact hebben, dat de Moderne
Devotie beweging verankerd is in de identiteit van de hele regio. Niet voor
niets is de actuele beweging van de Moderne Devotie uitgenodigd voor de
Werkconferentie Toekomst Verkenning Regio Zwolle in het Provinciehuis
van Overijssel.
Vandaar dat u nu wordt gevraagd om zich op een of andere manier aan te
sluiten bij deze beweging van de Moderne Devotie, met haar oorsprong in
de IJsselvechtstreek. Niet alleen voor het toerisme is het een welkome
aanvulling, ook het weer zichtbaar maken van de eigen identiteit geeft
steden extra kracht en uitstraling. Dalfsen staat bekend om meerdere
kloosters en om het Moderne Devotie Klooster Mariengaard op Westerhof,
de voorloper van het wereldwijdbekende klooster op de Agnietenberg.
De Moderne Devotie kent een rijke geschiedenis en heeft misschien in de
tweehonderd jaar dat ze aanwezig was in Nederland meer invloed gehad
dan de Hanze. Belangrijke waarden uit deze beweging zijn nu weer terug te
vinden in de regionale samenwerking. Waarden zoals verbinding, zorg,

gemeenschap, talentontwikkeling, ruimte voor ieder mens en samengaan
voor een overstijgend doel met respect voor, en gebruikmakend van, de
kracht en eigenwaarde van de ander.
Het zal daarom een geweldige stap zijn voor de Gemeente Dalfsen om zich
aan te sluiten bij de actuele beweging van de Moderne Devotie.
U hoeft daarvoor geen intentieovereenkomst te sluiten, u kunt als Gemeente
zelf kiezen voor welke vorm van steun u kiest. De intentieovereenkomst is
wel als bijlage toegevoegd om u een indruk te geven dat het niet om een
beweging van een kleur en een sector gaat, maar dat het juist om een
integrale gemeenschapsbeweging gaat.
Hoogachtend,
In afwachting van uw reactie,
hartelijke groeten,
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